
1. Preteklo nedeljo smo imeli pastoralno vizitacijo. Nadškof je bil prijetno 
presenečen nad mnogimi pastoralnimi dogodki, skupinami in zavzetostjo 
za pastoralno delo. Nekoliko manj navdušen je bil nad obiskom svete 
maše. Bilo je res mrzlo, vendar bi to ne smelo vplivati na tako malo 
udeležbo. Razumem, da imajo mnoge župnije v cerkvi centralno kurjavo. 
Želim si, da bi bila enkrat tudi pri nas. Seveda je to povezano z velikimi 
stroški. Kako priti do sredstev, pa za enkrat lahko samo še sanjamo. 
Morda se bodo te sanje kdaj tudi na Prihovi uresničile. Druga stvar, na 
kar je bil manj navdušen pa je to, da na pokopališču ni križev s kor-
pusom (s podobo Jezusa na križu). Še na grobu duhovnikov manjka, a 
je že pri kamnoseku, tako da bo kmalu tako kot mora biti. Nadškofu 
Alojziju Cviklu se prisrčno zahvaljujemo za prijeten bratski obisk in z 
radovednostjo čakamo na pisno poročilo njegovih spoznanj in spodbud 
za naprej. Obenem se zahvaljujemo tudi tajniku Juretu Sojču, ki je še v 
četrtek imel verouk za otroke 7. in 8. razreda ter nato spovedovanje. 

2. Včeraj smo imeli dopoldanski oratorij za otroke. Iskrena hvala Daši in 
Urški Pučnik za katehezo o postu, izdelovanje velikonočnih košaric, 
sankanje, kepanje in veselo druženje. 

3. Prihodnji teden bodo prvi dnevi v mesecu (četrtek pred prvim petkom, 
prvi petek in prva sobota). Zaradi operacije na nogi, pa tudi v sredo, 
četrtek in petek imam obveznosti na fakulteti, ne bo večernih svetih maš. 
Jaz bom maševal ko bom mogel. Prav tako pa v petek ne bom mogel 

obiskati bolnikov, zato jih bom obiskal naslednji petek. Upam, da bom 
takrat že boljši. Prosim vas, da obvestite bolnike. Hvala za razumevanje! 

4. Prihodnjo soboto, 3. 3. 2018 bo od 9.00 do 10.00 ure za prvoobhajance 
četrto sobotno srečanje in priprava na prvo sveto obhajilo. 

5. Iskrena hvala Tonetu Leskovarju za prevoz v bolnišnico in domov; hvala 
za čiščenje in krašenje cerkve, za darove za kuhinjo in vsakršno vašo 
pomoč in dobroto. 

Molitev v nedeljo (Anselm Grün) 
Oče, danes mi podarjaš prost dan, dan, ko si smem oddahniti. 
Podarjaš mi nedeljo, ko se spominjamo vstajenja tvojega Sina Jezusa. 
Naj danes vstanem iz vsakršnega neugodja, malodušja in strahu. 
Naj vstanem v življenje. Podari mi danes fantazijo, da bom delal to, kar 
mi je res v veselje. In naj danes veselo začnem ta dan, da bodo po meni 
tudi drugi postali veseli. Naj uživam ta dan in čutim, da življenje prinaša 
veselje in da se splača živeti in uživati lepoto tvojega stvarstva. 
 

Bog, ki preizkuša 
Postni čas zahteva, da se soočamo tudi s težjimi 
vprašanji našega življenja. Eno takih vprašanj vsebu-
je današnje starozavezno berilo. Takoj v začetku 
nam pove, da je »Bog preizkušal Abrahama«. Verujoči mora računati s 
tem, da bo njegova vera, to se pravi njegovo zaupanje v Boga kdaj – ali 
celo večkrat – postavljeno na preizkušnjo. Gotovo tudi danes ne manjka 
ljudi, katerih zaupanje v Boga zasluži občudovanje. 
 

Razpored bralcev Božje besede 

2. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.02.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Polona Mlakar 

2. berilo: Pavlica Pučnik 
3. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

04.03.2018 

7.00 

1. berilo: Albin Pučnik 

2. berilo: Mira Rubin 

10.00  

1. berilo: Tina Sojar Voglar 

2. berilo: Urška Flis 
4. postna nedelja 

Dekliška nedelja 

11.03.2018 

7.00 

1. berilo: Jože Pliberšek 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Marjana Pučnik 

2. berilo: Žan Pem 
 

SPORED ČIŠČENJA CERKVE – iz vasi: 
Prihova:                 petek 7. 12. 2017 Sp. Grušovje:      petek 26. 01. 2018 

Raskovec:          petek, 15. 12. 2017 Preloge:             sobota, 3. 02. 2018 

Dobrova :            petek 22. 12. 2017 Vrhole:                 petek, 9. 02. 2018 

Dobriška vas:      petek 29. 12. 2017 Sevec:                petek, 16. 02. 2018 

Pobrež:                  petek 5. 01. 2018 Prepuž:               petek, 23. 02. 2018 

Novo Tepanje:     petek 12. 01. 2018 Vinarje:                 petek, 2. 03. 2018 

Zg. Grušovje:     petek, 19. 01. 2018 Čiščenje je lahko v petek ali soboto. 

2. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

25.02.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 10.00 uri za +Bronislavo Pliberšek 

(obl.) 
Ponedeljek 26. 02. 2018 

Aleksander (Branko), škof 
 

Torek 27. 02. 2018 

Bazilij in Prokopij, redovnika 
 

Sreda 28. 02. 2018 

Roman, opat 
 

Četrtek 01. 03. 2018 

Albin (Zorko), škof 
 

Petek 02. 03. 2018 

Neža (Agnes) Praška, klarisa 
Ob 7.00 za + Rozalijo (obl.) in Ignacija 

Hrena 
Sobota 03. 03. 2018 

Kunigunda, kraljica 
Ob 7.00 za + Gabrijelo Polegek (obl.) in 

vse + Gričnikove 

3. postna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

04.03.2018 

Ob 7.00 uri za žive in + farane 
Ob 9.30 pobožnost križevega pota 
Ob 10.00 uri za +Janeza Pučnika (obl.) 

in Frančiško 



Svetnik tedna – Neža (Agnes) Praška, klarisa in opatinja 
 
Kraljična Neža se je rodila 20. januarja 1205. Njen oče je bil češki kralj Otokar 
L, njena mati Konstancija pa je bila sestra ogrskega kralja Andreja II., očeta 
svete Elizabete Turinške torej je bila Neža njena prava sestrična. Njen oče si 
je z vsemi močmi prizadeval doseči večjo neodvisnost Češke od tedanje 
nemške države, zato je triletno Nežo, zaročil z bodočim poljskim vladarjem. 
Neža je kot njegova zaročenka tri leta preživela v trebniškem samostanu. Ta 
leta so bila odločilnega pomena za njeno nadaljnje življenje. Njen golobradi 
zaročenec se je ponesrečil na lovu in šestletna nevesta je bila spet prosta. 
Vrnila se je v Prago. Častihlepni oče jo je obljubil za nevesto Henriku, sinu 

nemškega cesarja Henrika II., potem se je za 
njeno roko potegoval ovdoveli cesar sam, pa tudi 
angleški kralj Henrik III. bi jo rad dobil za ženo, 
čeprav se je medtem že dorasla hči upirala vsaki 
možitvi in je prosila očeta, da ji dovoli iti v samos-
tan. Njeni želji je ustregel njen brat Venceslav, ki 
je zavladal po očetovi smrti. Petindvajsetletna 
kraljična je kraljevska oblačila zamenjala z redov-
no obleko sester sv. Klare v samostanu, ki ga je s 
pomočjo svojega brata ustanovila v Pragi. Sveta 
Klara Asiška je poslala pet svojih redovnic iz asiš-
kega samostana, tem petim se je kot prva klarisa 
iz severnih dežel pridružila češka kraljična Neža. 
Ohranjena pisma pričajo o prisrčni ljubezni, ki je 
vezala sv. Klaro z Nežo Praško. Po zgledu svete 

Jadvige Poljske, svoje nesojene tašče, je Neža Praška hotela lajšati bedo in 
vsaj malo omiliti hude socialne krivice, ki so vladale v tedanji družbi. Okrog 
samostana klaris in frančiškanskega samostana pri svetem Jakobu je zrastel 
venec bolnišnic in sirotišnic, zavetišč za gobavce in brezdomce. V bližini so se 
naselili tudi premožni meščani, ki jih je pritegnila dobrodelnost redovnih bratov 
in sester, da so tudi sami stregli revnim in bolnim. Srce in duša tega otoka 
dejavne ljubezni do bližnjega je bila Neža, ki je leta 1234 na ukaz papeža 
Gregorija IX. postala predstojnica samostana. Samostan je dobil tako privlač-
no moč, da se je odločilo za življenje v njem precej hčera iz najvišjih čeških 
plemiških družin. Kmalu so morali ustanoviti še nove samostane. Neža tudi v 
samostanu ni pretrgala vezi s svojimi najbližjimi sorodniki. S svojim vplivom je 
pametno in odločno posegala v življenje družine, iz katere je izšla. Žal ni 
mogla prepričati nečaka Otokarja II., naj se ne zaplete v vojno z Rudolfom 
Habsburškim. Ta je ni poslušal in leta 1278 je v bitki na Moravškem polju 
izgubil krono in življenje. Ona sama se je prej odpovedala naslovu predstojni-
ce in se je umaknila v samostansko tihoto. Svojo nalogo je opravila in 2. mar-
ca 1282 je odšla k Bogu. Takoj po smrti so jo ljudje začeli častiti kot svetnico. 

 

 Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE PRIHOVE"    

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

2. postna nedelja 

        Ta je moj ljubljeni Sin… 

       Nedelja žena in mater 

25. 02. 2018 – 04. 03. 2018 

 

Papež Frančišek: Ledeno srce 
Dante Alighieri si v svojem opisu pekla prestavlja hudiča se-

dečega na ledenem prestolu, kjer prebiva v ledu zadušene ljubezni. 
Vprašajmo se torej, kako se v nas ohladi dejavna ljubezen? Kateri 
znaki nam kažejo na tveganje, da ljubezen ugasne? 

To, kar ugasne dejavno ljubezen, je pohlep po denarju, »ki je 
korenina vsega zla« (1Tim 6,10); njemu sledi zavrnitev Boga in iskanja 
tolažbe pri Njemu, torej, da imamo raje potrtost kot podporo njegove 
Besede in zakramentov. Vse to se spreminja v nasilje do tistih, ki jih 
imamo za grožnjo našim »gotovostim«, kot je nerojeni otrok, oboleli 
starostnik, začasni gost, tujec, pa tudi 
bližnji, ki se ne ujema z našimi 
pričakovanji. 

Tudi stvarstvo je tiha priča te 
ohlajene dejavne ljubezni: zemlja je 
zastrupljena z odpadki nemarnosti in 
dobičkaželjnosti; morja, tudi ta 
onesnažena, morajo žal prekriti ostanke 
tolikih brodolomov prisilnih migracij; nebo, ki v načrtu Boga poje njemu 
slavo, je razbrazdano od strojev, ki dežujejo smrtonosne naprave. 

Ljubezen se ohlaja tudi po naših skupnostih. V apostolski spo-
dbudi Veselje evangelija sem skušal opisati najočitnejša znamenja 
tega pomanjkanja ljubezni. Ta so: sebična naveličanost, jalov pesi-
mizem, skušnjava po osamitvi, vpletenost v nenehne »bratomorne 
vojne«, posvetna miselnost, ki vodi v to, da se ukvarjamo s tem, kar je 
navidezno ter s tem zmanjšamo misijonarsko gorečnost. 

Če opazimo v svoji notranjosti ter okoli nas pravkar opisane 
znake, nam Cerkev naša mati in učiteljica skupaj z včasih grenkim 
zdravilom, ponuja v tem postnem času sladko sredstvo molitve, mi-
loščine in posta. Več časa posvetimo molitvi in omogočimo svojemu 
srcu, da odkrije skrivne laži, s katerimi varamo sami sebe. Iščimo to-
lažbo v Bogu. On je naš Oče in hoče za nas življenje. 
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